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Zagreb, 7. kolovoza 2013.
Poštovani g. Vresnik,
šaljem Vam ispravak netočnih informacija iz članka objavljenog u Jutarnjem listu 7. kolovoza 2013.
pod naslovom „Šef HERA-e otišao na godišnji, ništa od pojeftinjenja struje!“.
Prije svega ističemo da su naslovi na naslovnici Jutarnjeg lista „HEP U PROBLEMU: Ne
mogu sniziti cijenu struje jer je šef HERA-e na godišnjem“ i na 11. stranici „IZ HEP-a OPTUŽUJU
JUREKOVIĆA: Šef HERA-e otišao na godišnji, ništa od pojeftinjenja struje!“, kao i dio članka u
kojem se navodi takva tvrdnja te tvrdnja da je predsjednik Upravnog vijeća Tomislav Jureković
odlučio da HEP-ov zahtjev ne bude na dnevnom redu sjednice održane 31. srpnja, potpuno netočni i
nekorektni jer se njegov odlazak na godišnji odmor potpuno netočno i nekorektno navodi kao uzrok
zašto HERA zasad nije donijela odluku o HEP-ovom zahtjevu za snižavanje cijena.
Naime, Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije zasad nije odlučivalo o
zahtjevu HEP-a za smanjivanje proizvodne komponente cijene električne energije za kategoriju
kućanstvo zato što takav zahtjev, prema postojećim propisima, treba biti usklađen s postojećim
zakonskim okvirom.
Zakon o tržištu električne energije koji je bio u primjeni do stupanja na snagu novog Zakona
(u ožujku 2013. godine) predviđao je regulaciju proizvodnje električne energije za tarifne kupce
(kategorija kućanstva) putem Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije, s iznimkom za
povlaštene kupce. Navedeni Tarifni sustav zasnivao se na analizi ostvarenih i planskih troškova
proizvodnje HEP d.d. koji je temeljem Zakona osiguravao električnu energiju za kupce u okviru
javne usluge, tj. za tarifne kupce (kućanstva). Odluku u cijeni tako regulirane proizvodnje donosila
je Vlada, temeljem pribavljenog mišljenja HERA-e. HERA je analizirala sve bitne troškove
proizvodnje (energenti za HEP-ove elektrane, troškovi uvoza, ostali troškovi), uz uvažavanje
očekivanih hidroloških prilika, te davala mišljenje Vladi. Zadnji put je na taj način utvrđena
sadašnja cijena proizvodnje električne energije za tarifne kupce (kućanstva) koja vrijedi od 1.
svibnja 2012.
Novi Zakon o tržištu električne energije ne poznaje više regulaciju cijena proizvodnje
električne energije za kućanstva nego samo za opskrbu električnom energijom za kategoriju
kućanstvo u okviru tzv. univerzalne usluge. HERA je, prema tom Zakonu, dužna donijeti
odgovarajuću tarifnu metodologiju, temeljem koje će se odrediti tarife za takvu opskrbu. HERA je
već izradila prijedlog metodologije za univerzalnu opskrbu, o kojem je u tijeku savjetovanje sa
zainteresiranom javnošću. Nakon završetka javne rasprave Upravno vijeće donosi tu metodologiju
što je, prema novom Zakonu o tržištu električne energije, preduvjet za odlučivanje o navedenom
HEP-ovom zahtjevu.

Dakle, do odgađanja odluke o predloženom HEP-ovom pojeftinjenju cijene električne
energije za tarifne kupce (kućanstva) došlo je zato što se prema novom zakonu proizvodnja
električne energije više se ne obavlja kao javna usluga (koja se regulira) nego je regulirana
djelatnost samo opskrba električnom energijom u okviru univerzalne usluge za kupce iz kategorije
kućanstvo. Stoga se više ne može primijeniti dosadašnji Tarifni sustav za proizvodnju električne
energije jer je u suprotnosti s novim Zakonom o tržištu električne energije.
Osim toga, na temelju novog zakona i metodologije zahtjev HERA-i za promjenu iznosa
tarifnih stavki više ne podnosi HEP d.d. (oni su HERA-i poslali navedeni zahtjev), nego HEPOperator distribucijskog sustava d.o.o. Zato očekujemo da će, čim nova metodologija stupi na
snagu, HEP-ODS poslati takav zahtjev usklađen s novim propisima, dok će HERA što prije bude
moguće, a svakako u zakonski propisanom roku, donijeti odluku.
Na kraju, napominjemo da HEP d.d., osim što opskrbljuje tarifne kupce putem HEP – ODS-a
po reguliranim uvjetima, ima i tvrtku HEP – Opskrba d.o.o. koja, kao i ostale slične tvrtke, radi na
tržišnim principima pa joj nije potrebna suglasnost HERA-e da kućanstvima ponudi niže cijene te
tako jeftinijom cijenom konkurira na tržištu električne energije ne čekajući nove regulatorne uvjete.
Iz svega navedenog jasno je da su netočne tvrdnje novinarovog neimenovanog izvora iz HEPa kako bi se cijela priča o HEP-ovom zahtjevu mogla otegnuti još mjesecima, da je HERA
onemogućila HEP da donosi strateške odluke o cijenama i tako reagira na poteze konkurencije te da
će potrošači zbog toga još mjesecima plaćati skuplju struju, što bi ih naposljetku moglo motivirati
da HEP zamjene nekom od konkurentskih tvrtki.

